
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:  

- Núm. 2/2016
- Caràcter: ordinària
- Data: 22/2/2016
- Horari: de 20,03 a 21,35 hores
- Lloc: Sala de sessions de la casa consistorial de Porreres
- Persones  assistents:  Francisca  Mora  Veny,  batlessa  (El  Pi);  Jaume  Martorell

Mesquida (El Pi); Maria Antònia Veny Serra (El Pi); Gaspar Mora Mulet (El Pi);
Coloma Bover Garcias (El Pi); Joan Rigo Vivancos (El Pi); Margalida Palerm Melià
(El Pi); Mateu Suñer Servera (PP); Maria Magdalena Barceló Vanrell (PP); Maria
Ines  Sampol  Sabater  (PP);  Joan  Barceló  Bauzà  (MES);  Maria  Rosa  Juan  Moll
(MES); Miquel Àngel Veny Mestre (PSOE).

- Secretaria-intervenció: Maria del Mar Estarellas Pascual   

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

La Sra. Batlessa dona la benvinguda a les persones assistents i als  i explica que es durà
a terme la sessió plenària ordinària. A l’hora a dalt assenyalada es reuneixen a la Casa
Consistorial els Srs./es Regidors/es que s’indiquen a dalt presidits per la Sra. Batlessa de
la Corporació i assistits per la secretària de la corporació, amb la finalitat de dur a terme
la  sessió  plenària  de  l’Ajuntament  que  havia  estat  convocada  pel  dia  d’avui.
Comprovada l’existència del quòrum que exigeix la Llei, s’ordena el començament de
la sessió amb l’ordre del dia indicat. 

PRIMER. ESTUDI I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

En compliment  del  que  disposa  l’art.  97.2  de  la  Llei  20/2006,  de  15  de  desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, la Sra. Batlessa demana si algun membre
de la corporació vol formular qualque observació a l’acta de la darrera sessió anterior.
Atès que no hi ha al·legacions s'aprova per unanimitat l'acta de la sessió plenària núm.
1/2016 de 25/1/2016. 

SEGON.  CONVENI  ATIB  PER  A  LA  GESTIÓ  DE  LES  EXEMPCIONS  I
BONIFICACIONS  DE  L'IMPOST  SOBRE  VEHICLES  DE  TRACCIÓ
MECÀNICA 

La Sra.  Batlessa explica que l'ATIB proposa gestionar directament les exempcions i
bonificacions de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica relatives a vehicles de
més de 25 anys o vehicles agrícoles. Fins ara, l'ATIB emet el tribut i els titulars han de
sol·licitar la devolució a l'ajuntament i llavors se retorna l'import corresponent com a
ingressos  indeguts.  Per  la  qual  cosa  se  proposa  autoritzar  l'ATIB  que  gestioni  les
exempcions i bonificacions esmentades d'ofici.  
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Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 18/2/2016,
el ple de l'Ajuntament aprova per unanimitat el següent acord:  

«L'art. 93 del TRLHL preveu que estan exempts de l'impost sobre vehicles de tracció
mecànica  els  tractors  amb  cartilla  d'inspecció  agrícola,  entre  altres,  i  l'art.  95.6  c)
TRLHL preveu que se pot bonificar fins el 100% els vehicles de més de vint i cinc anys.
Per  tot  això,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa,  el  ple  de  la
corporació acorda:   

Primer. Autoritzar a l'ATIB a gestionar d'ofici les exempcions relatives als tractors amb
cartilla d'inspecció agrícola i les bonificacions pels vehicles de més de vint i cinc anys
de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, d'acord amb els art. 93 i 95.6 c) del
TRLHL.
 
Segon. Notificar aquesta resolució a l'ATIB 

TERCER.  RECONEIXEMENT  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÈDITS  DE
FACTURES D'EXERCICIS ANTERIORS

La Sra. Francisca Mora Veny,  batlessa, explica que s'han de reconèixer les següents
factures corresponents a exercicis anteriors per les quals hi ha dotació pressupostaria per
un import de  57.434,17 €. Explica que hi ha 26.548,33 € corresponents a factures de
desembre  de  2015,   12.030,16  €  corresponent  a  una  subvenció  del  Consell  per  a
l'asfaltat d'un carrer i 18.855,68 € corresponents al canon d'aigua. 

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 18/2/2016,
s'aprova el següent acord amb 7 vots a favor (EL PI) i 6 vots d'abstenció (PP, MES i
PSOE):  

«Vist el llistat de factures pendent d'aplicar a pressupost a data 31/12/2015 per import
de  57.434,17  €  i  vista  que  l'aplicació  pressupostària  corresponent  del  pressupost
prorrogat 2015 té crèdit suficient.   

El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el Reial Decret 500/1990,
de 20 d’abril, estableixen que l’exercici pressupostari ha de coincidir amb l’any natural i
a aquest s’imputaran les obligacions reconegudes  durant el mateix. De conformitat amb
allò  que estableixen els  articles  173.5  del  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les
Hisendes  Locals  i  25.1  del  Decret  500/1990,  de  20  d’abril,  no  es  poden  adquirir
compromisos de despeses per una quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats als
estats  de despeses,  i  són nuls de ple  dret  les Resolucions i  actes administratius que
infringeixin la dita Norma, sense perjudici de les responsabilitats que corresponguin.
L'art. 176 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en virtut del principi pressupostari
«d’Especialitat  Temporal»,  «amb  càrrec  als  crèdits  de  l’estat  de  despeses  de  cada
pressupost,  només  es  poden  contraure  obligacions  derivades  d’adquisicions,  obres,
serveis i altres prestacions o despeses en general que es facin a l’any natural del mateix
exercici pressupostari».
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No obstant això, l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril,  estableix la
possibilitat del reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per
qualsevol causa, no ho haguessin estat en aquell a què corresponien i s’atribueix al Ple
de  la  Corporació  aquest  reconeixement  mitjançant  l’assignació  puntual  i  específica
d’obligacions procedents d’exercicis anteriors al pressupost vigent. Per regularitzar les
despeses que no s’han aplicat a cap partida de l’any pressupostari en què s’havien de
descomptar, s’ha de procedir al reconeixement extrajudicial de crèdits, tot reconeixent
obligacions corresponents a exercicis anteriors, que per qualsevol causa no ho hagin
estat en aquell a què corresponien.  

D’aquesta  manera,  excepcionalment  s’imputaran  al  Pressupost  en  vigor,  obligacions
corresponents a exercicis anteriors, amb reconeixement previ d’aquestes, i l’adopció de
l’Acord corresponent d’habilitació pel Ple de la Corporació. Així doncs, està admès el
sistema  del  reconeixement  d’obligacions  durant  l’exercici  pressupostari,  encara  que
provinguin aquestes obligacions de qualsevol altre exercici i tot això malgrat allò que
disposa l’article 176 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

La Legislació aplicable és la següent:
— Article 4.1.a) del Reial Decret 1174/ 1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el
Règim  Jurídic  dels  funcionaris  d’Administració  Local  amb  habilitació  de  caràcter
nacional.
—  Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
— Articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desplega el
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals.

Per  tot  això,  el  Ple  de  la  Corporació,  previ  dictamen  favorable  de  la  comissió
informativa i d'acord amb l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, adopta
l'acord següent: 

PRIMER. Aprovar el reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors
corresponent  a  factures  pendent  d'aplicar  a  pressupost  a  data  31/12/2015,  que  es
relacionen en l’Annex I adjunt a l’expedient per un import de 57.434,17 €.

SEGON. Aplicar amb càrrec a les següents partides els crèdits corresponents: 
- Partida pressupostaria 920/22697: 26.548,33 €
- Partida pressupostaria 1532/61900: 12.030,16 €
- Partida pressupostaria 920/20900: 18.855,68 €.»

QUART. AUTORITZACIÓ A LA SOCIETAT DE CAÇADORS DE PORRERES
LA TIRADA DE PLATS I COLOMS PER SANT ROC 

La Sra. Batlessa explica que la Societat de Caçadors ha sol·licitat autorització per dur a
terme la tirada per les festes de Sant Roc. També explica que, tal com se va comentar a
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la comissió informativa, s'ha posat en contacte amb l'associació i estan d'acord en fer
únicament la tirada de plats i no de coloms si se troba convenient. 

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, demana si es necessari que el ple ho autoritzi. La Sra.
Batlessa  contesta  que  la  conselleria  sol·licita  una  autorització  de  l'ajuntament,  que
podria ser mitjançant un decret de batlia, però l'ordenança municipal preveu que se faci
mitjanant el ple. 

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, recorda que l'ordenança feia una prohibició
general  i  per evitar  que no es  poguessin fer  aquestes tirades se va proposar que se
demanàs al ple. La Sra. Batlessa recorda que l'ordenança preveu el maltracte o abús als
animals en espectables de circ o altres. El 

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, demana si s'ha de dur a plenari qualsevol tipus d'acta. El
Sr. Veny, regidor PSOE, diu que ser va proposar que fos just les tirades perquè era una
tradició local i per impedir que no se pogués fer. 

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, diu que els satisfà l'opció dels caçadors de suprimir la
tirada  de  coloms  perquè  «creiem  que  l'ajuntament  hauria  d'instar  a  la  societat  de
caçadors a replantejar el sacrifici animals». Continua dient que estan a favor de la caça
per al consum humà però no de matar com a esport i molt menys davant un públic
infantil dins les festes de Sant Roc. Continua dient: «Si es pot fer tir al plat, creiem que
es una bona opció. Instam eliminar la caçada de coloms perquè no és una acció cívica i
l'animal sofreix. Estam en contra de la festa o espectable de coloms i creiem s’hauria
d'evitar per e un fet desagradable. A més si les societats animalistes boicotegen aquesta
festa, no es volgut tenir un show d’aquest tipus dins les festes. Seria bo que l’ajuntament
fes veure a la societat l'erradicació d'aquest esport, havent-hi plats.»

La Sra. Batlessa diu que no es tracte d'un espectacle infantil i que no hi solen anar nins.
Recorda que davant la preocupació de la comissió informativa se va proposar que just
fessin la tirada de plats. També diu que si just es fa la tirada de plats no cal votar-ho.  

El Sr. Barceló, regidor MES, insta a no utilitzar coloms a la tirada i que la tirada ha de
ser de plats. La Sra. Batlessa contesta que la societat de caçadors no volen problemes i
que se compromet a fer-lis el suggeriment. 

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 18/2/2016,
s'aprova el següent acord amb 11 vots a favor (7 EL PI, 3 PP, 1 PSOE) i 2 en contra
(MES):  
 
«Vista la petició de la Societat de caçadors de Porreres amb registre d’entrada núm. 308
de 11/2/2016 el ple de l’Ajuntament de Porreres acorda:  

PRIMER. Vista la petició de la Societat de caçadors de Porreres amb registre d’entrada
núm. 308 de 11/2/2016 autoritzar la tirada de plats i coloms el proper 14/8/2016 de les
9.00 hores a les 21.00 hores a la finca de Son Veny de Porreres, amb motiu de les festes
de Sant Roc.  
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SEGON. Notificar-ho a l’entitat interessada.»

CINQUÈ.  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  L’INFORME  DE  MOROSITAT  I  DEL
PERÍODE MIG DE PAGAMENT DE L'EXERCICI 2015

Es  dóna  compte  al  ple  l’informe  de  morositat  del  pagament  de  les  obligacions  de
l’entitat i del període mig de pagament del 2015, sense perjudici de la seva remissió al
Ministeri d’Economia i Hisenda, d’acord amb el Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny
de mesures urgents contra la morositat. El Ple queda assabentat. 

SISÈ.  MOCIÓ  A  FAVOR  D’UNA  LLEI  PER  A  LA  IGUALTAT  EN  LES
RELACIONS  FAMILIARS  (CUSTÒDIA  COMPARTIDA)  DAVANT  EL
CESSAMENT DE LA CONVIVÈNCIA DELS PARES (EL PI) 

La Sra. Batlessa explica aquesta moció que presenta El Pi relativa a la igualtat en les
relacions familiars en cas de cessament de la convivència dels pares. 

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que donaran suport a la moció perquè es de sentit
comú. 

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, està a favor de la custòdia compartida sempre i quant
sigui consensuada i no una obligació i vagi a favor de l'interès general de l'infant. Diu
que  s'ha  d'aplicar  el  sentit  comú  i  que  hi  ha  suficient  jurisprudència  en  l'aplicació
d'aquesta custòdia. Diu que estan a favor de la moció però s'hi abstindran perquè ja se
duu a terme.  

El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, diu que està a favor de la custòdia compartida
però que s'ha d'analitzar cada cas particular i no potenciar els maltractes. 

La Sra. Batlessa contesta que la moció explica que sempre s'han de respectar els drets
del menors i s'han de tenir en compte les situacions econòmiques i els informes del
ministeri  fiscal.  Si  no  hi  ha  cap  qüestió  diferencial  entre  el  pare  o  mare  tenen  els
mateixos drets de disfrutar tant un com l'altre. 

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 18/2/2016,
s'aprova el següent acord amb 11 vots a favor (7 EL PI, 3 PP, 1 PSOE) i 2 abstencions
(MES):  
 
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els casos de ruptura de la convivència familiar han crescut de forma notable durant les
últimes dècades, convertint-se en un dels assumptes més delicats a resoldre el  de la
guarda i custòdia dels fills comuns. Aquesta qüestió es troba actualment regulada per
l’article 92 del Codi Civil espanyol, reformat per la llei 15/2005 de 8 de juliol que,
davant la manca d’acord entre els pares, configura la guarda i custòdia compartida com
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excepcional,  fent  necessari  recollir  així  mateix  un  informe  favorable  del  Ministeri
Fiscal. 

L’aplicació  d’aquest  precepte  ha  suposat  a  la  pràctica  l’atorgament  de  la  custòdia
individual de forma generalitzada a la dona. No obstant això, la societat ha evolucionat
cap a la igualtat. Amb aquesta moció s’insta a fer una passa més, de forma que el jutge
adoptarà de forma preferent la custòdia compartida per l’interès dels fills menors i la
igualtat  entre  els  progenitors,  llevat que la custòdia individual  sigui més convenient
tenint en compte el pla de les relacions familiars i, sobretot, els interessos dels menors. 

Una  Llei  per  a  la  Igualtat  en  les  Relacions  Familiars  davant  el  Cessament  de  la
Convivència reforçaria el principi de l’interès superior dels menors en relació amb les
conseqüències de la ruptura de la convivència dels seus progenitors; ambos perceben
que la seva responsabilitat continua tot i la separació o el divorci i, el nou context els
exigeix, fins i tot, un grau més elevat de diligència en l’exercici dels seus deures amb els
fills.

S’ha demostrat  que les avantatges de la custòdia compartida són múltiples.  Els fills
mantenen els llaços d’afectivitat i una relació continuada amb ambdós pares i es redueix
el litigi entre els progenitors.

Pels  motius  exposats,  a  proposta  del  Grup  Municipal  Proposta  per  les  Illes,
l’Ajuntament de Porreres adopta els següents acords: 

1. El Ple de l’Ajuntament de Porreres, manifesta la necessitat d’actualitzar la legislació
referent  a  la  figura  jurídica  de  la  guarda  i  custòdia  compartida  dels  fills  atenen
l’evolució d’una societat més igualitària on hi ha un augment significatiu dels divorcis i
separacions amb fills menors d’edat.

2. El Ple de l’Ajuntament Porreres insta a les institucions balears a impulsar i aprovar
una llei autonòmica per a la igualtat en les relacions familiars davant el cessament de la
convivència dels pares on el Jutge adopti de forma preferent la custòdia compartida per
l’interès dels fills menors, llevat que la custòdia individual sigui més convenient.

3. Des de l’àmbit de responsabilitat  municipal, aquesta corporació es compromet  a
transmetre  els  valors  d’igualtat  i  de  corresponsabilitat   parental  que  comporten  la
Guarda i Custòdia Compartida a tots els seus òrgans i. molt especialment, en l’àrea de
família, igualtat i en la de serveis socials.

7.  MOCIÓ RELATIVA A LA DECLARACIÓ DE MUNICIPI OPOSAT A LES
PROSPECCIONS D’HIDROCARBURS A LES ILLES BALEARS

La Sra. Batlessa explica aquesta moció conjunta relativa a l'oposició de les prospeccions
d'hidrocarburs a les Illes Balears. 
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El Sr. Joan Barceló, regidor MES, considera que l'actual model energètic és insostenible
i no es pot perpetuar. Troba que és un caos i estan a favor de que el model energètic de
les prospeccions és un desastre turístic i una sangria econòmica per les illes. No estan
d'acord en permetre aquest model de consum dels fòssils perquè suposa la perdició del
model turístic que defensem. Varen fer esment de la preocupació per les fons d'energia
intel·ligents i renovables. Les grans  multinacionals tenen interessos econòmics gens
clars. Estam d'acord amb EL PI i el PSOE en presentar conjuntament aquesta moció
relativa a l'ús intel·ligent, eficient i amb previsió futura de renovació de les energies. És
el nostre compromís. Les propostes de Marea Blava també son les nostres propostes.
Votarem a favor. Demana seny i sentit comú perquè no volem que el mar mediterrani
tingui taques de petroli i que això surti als mitjans de comunicació d'Europa i del món.
No estam d'acord amb les prospeccions que poden ocasionar terratrèmols. El futur no
passar per cercar petroli a la Mediterrània. Votarem a favor, diu.  

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 18/2/2016,
el ple de l'Ajuntament aprova per unanimitat el següent acord:  

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Marea  Blava  Mallorca  (MBM)  és  una  plataforma  constituïda  per  diverses  entitats
empresarials, medioambientalistes i socials de Mallorca unides per la preocupació i la
lluita  contra  els  projectes  de  prospeccions  d’hidrocarburs  que  amenacen  el  medi
ambient i les principals indústries de l'economia balear, com el turisme i la pesca.

També hem conegut últimament la implicació per part d'institucions de Balears, com el
Govern i el Consell de Mallorca, integrant-se en l'Aliança Mar Blava, que persegueix
els mateixos objectius.

Marea Blava Mallorca manifesta la seva preocupació davant la quantitat de projectes
d'exploració i explotació d'hidrocarburs en les aigües profundes que ens envolten i que
posen en risc el fràgil equilibri ecològic de la zona i als sectors econòmics que vertebren
el  territori  de  les  Illes  Balears  com  el  turisme,  la  pesca  o  l'agricultura.   Aquesta
preocupació  es  veu  agreujada  per  dos  motius  fonamentals:  l'exemple  de  les
conseqüències d'accidents en plataformes d'extracció en aigües profundes com el de la
plataforma  Deepwater  Horizon  en  el  Golf  de  Mèxic  al  2010,  els  efectes  del  qual
perduraran durant dècades; i el segon, la falta de responsabilitat civil i econòmica que
exigeix la legislació actual com s'ha demostrat en el cas del Prestige, deixant, això sí,
greus  conseqüències  en  el  medi  ambient  i  en l'economia,  especialment  en el  sector
pesquer i en el turístic. 

En aquests moments la dependència energètica dels combustibles fòssils importats que
sofreix  l'Estat  espanyol  llastra  la  seva  balança  econòmica.  En  línia  amb  les
recomanacions europees i  internacionals,  la forma de solucionar aquest problema no
passa per augmentar la producció d'un recurs contaminant i escàs com el petroli, sinó
per invertir en el major ben energètic d'Espanya: l'eficiència,  l'estalvi energètic i les
energies renovables. Les previsions sobre el volum del petroli existent en el Mediterrani
resoldrien aquesta dependència energètica en un percentatge tan insignificant, que no
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justifiquen en absolut l'enorme risc que per a l'ecosistema i l'economia suposarien les
prospeccions.

Com a Plataforma, instem a les autoritats locals, a defensar la conservació del nostre
patrimoni natural i el dret constitucional de la ciutadania i de tots els sectors públics i
privats a viure i desenvolupar les seves activitats econòmiques en un medi ambient sa
que  els  garanteixi  la  sostenibilitat,  amenaçada  actualment  per  aquests  projectes  de
prospecció d'hidrocarburs en les aigües del Mediterrani Occidental. 

Actualment la denegació d'un projecte no significa la protecció del territori afectat, per
la  qual  cosa  seguidament  es  pot  iniciar  una altra  petició  de projecte  de  prospecció.
Pensem que mentre no hi hagi un marc estable de protecció del medi ambient marí
podem estar defensant-nos d'aquests projectes fins a l'eternitat. Per això és necessària
una  Llei  que  declari  el  Mediterrani  espanyol  com a  zona  lliure  de  prospeccions  i
extracció d'hidrocarburs.

Per tot això s'acorda la següent MOCIÓ: 

1. Declarar Porreres com Municipi oposat a les prospeccions d'hidrocarburs a les Illes
Balears, defensant un canvi de model energètic més sostenible.

2. Donar suport a totes les iniciatives dirigides a aturar les prospeccions promogudes des
d'entitats,  plataformes  i  ciutadania  preocupada  per  la  sostenibilitat  del  nostre  medi
natural, econòmic i social.

3.  Instar al  Govern de l’Estat  espanyol  a promoure una Llei per a la declaració del
Mediterrani espanyol com a zona lliure de prospeccions d'hidrocarburs. Per això,

4. Signar el Document de Compromís per aconseguir una Llei per a la declaració del
Mediterrani espanyol com a zona lliure de prospeccions d’hidrocarburs.

*Document adjunt a aquesta moció.

Document de compromís per aconseguir una Llei per a la declaració del Mediterrani
espanyol
com a zona lliure de prospeccions d'hidrocarburs 

En l'actualitat, diverses companyies tenen interès a extreure petroli i gas al subsòl marí,
en aigües profundes del nostre entorn, a la demarcació llevantina-balear. Són projectes
perillosos com el que va provocar el major vessament de cru de la història: el de la
plataforma petrolífera Deepwater Horizon de British Petroleum al golf de Mèxic, el 20
d'abril  de  2010,  un  desastre  mediambiental  els  efectes  del  qual  perduraran  durant
dècades.

La societat balear en el seu conjunt i totes les institucions elegides democràticament que
la representen han manifestat unànimement la seva preocupació i el seu rotund rebuig a
l'exploració  i  explotació  d'hidrocarburs  a  la  Mediterrània,  ja  que  els  projectes  de
prospeccions petrolíferes posen en risc el fràgil equilibri ecològic de la zona i als sectors
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econòmics  que vertebren el  territori  de les  Illes  Balears com el  turisme,  la  pesca o
l'agricultura.

Perpetuar l'insostenible model energètic actual, basat fonamentalment en el consum de
combustibles  fòssils,  explotant  nous  jaciments  d'hidrocarburs  a  la  Mediterrània,
agreujant  així  el  problema  del  canvi  climàtic,  no  aportarà  tampoc  solucions
significatives a la nostra dependència del petroli.  En canvi,  tenim sense aprofitar  un
gran potencial energètic renovable propi de les nostres latituds així com en la millora de
la nostra eficiència energètica, per la qual cosa és imprescindible i urgent fer una aposta
ferma i progressiva cap a un nou model energètic eficient, intel·ligent i 100% renovable
com a solució sostenible i definitiva.

Per aquestes raons, les organitzacions Aliança Mar Blava, Eivissa Diu NO i Eivissa
Antipetrolífera, que tenim en els nostres objectius aturar les prospeccions d'hidrocarburs
a  la  Mediterrània,  ens  hem  unit  per  treballar  conjuntament  per  tal  d'aconseguir  la
declaració per llei d'aquest mar com zona lliure de prospeccions petrolíferes, ja que és
aquesta  l’única  mesura  legal  efectiva  que  permetria  acabar  definitivament  amb  el
degoteig de projectes de prospeccions que cada poc temps amenacen les aigües del
Mediterrani que banyen les costes de les Illes Balears, els seus valuosos hàbitats, la seva
rica i variada fauna i la seva economia. 

Per  aconseguir  la  declaració per llei  del  Mediterrani  espanyol  com a zona lliure  de
prospeccions  petrolíferes,  atès  que  cau  dins  l'àmbit  de  competència  de  l'Estat,  les
organitzacions que encapçalem aquest escrit volem demanar a totes les administracions
públiques de les Illes, tant a nivell balear i insular com a local, un compromís clar per
donar els passos necessaris per a la consecució d'aquest objectiu.

Per a això l'Administració que signa al peu es compromet a:

1. Oposar-se activament a tots els projectes d'exploració d'hidrocarburs, en qualsevol de
les seves fases, a l'entorn de les Illes Balears.

2.  Donar  suport  públicament  i  amb  les  seves  actuacions  en  tots  els  seus  àmbits
d'actuació la consecució d'una Llei de Declaració de la Mediterrània espanyola com a
Zona Lliure de Prospeccions Petrolíferes.

3.  Treballar  de  forma  clara  i  diligent,  a  l’àmbit  de  les  seves  competències,  per
aconseguir:
a. De forma urgent:
i. La aprovació d'una moratòria d'efecte immediat a la presentació de nous projectes de
recerca, exploració i explotació d'hidrocarburs a la Mediterrània espanyola,
ii.  la  revocació  dels  permisos  de  recerca  d'hidrocarburs  actualment  concedits  en  la
Mediterrània espanyola,
iii. la terminació i arxiu definitiu dels expedients de permisos de recerca d'hidrocarburs
en tramitació a la Mediterrània espanyola, i
iv.  l'extinció dels projectes d'exploració d'hidrocarburs actualment  en tramitació a la
Mediterrània espanyola.
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b.  L’aprovació  a  les  Corts  Generals  d'una  Llei  de  Declaració  de  la  Mediterrània
espanyola com a Zona Lliure de Prospeccions Petrolíferes».

8. MOCIÓ MUNICIPAL DE SUPORT A LA PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS
RELATIVA A LA DECLARACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL DEL PROJECTE
PROMOGUT PER L'EMPRESA SPECTRUM GEO LIMITED 20130253PHC A
LES ILLES BALEARS

Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 18/2/2016,
el ple de l'Ajuntament aprova per unanimitat el següent acord:  

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Marea  Blava  Mallorca  (MBM)  és  una  plataforma  constituïda  per  diverses  entitats
empresarials, medioambientalistes i socials de Mallorca unides per la preocupació i la
lluita  contra  els  projectes  de  prospeccions  d’hidrocarburs  que  amenacen  el  medi
ambient i les principals indústries de l'economia balear, com el turisme i la pesca.

Des d’aquesta plataforma pensem que perpetuar l'insostenible model energètic actual,
basat fonamentalment en el consum de combustibles fòssils, explotant nous jaciments
d'hidrocarburs en el  Mediterrani,  agreuja el  problema del canvi  climàtic i  no aporta
solucions  significatives  a  la  nostra  dependència  del  petroli.  En  canvi,  tenim  sense
aprofitar un gran potencial energètic renovable propi de les nostres latituds, així com la
millora de la nostra eficiència energètica, per la qual cosa és imprescindible i urgent fer
una aposta  ferma i  progressiva cap a  un nou model  energètic  eficient,  intel·ligent  i
100% renovable com a solució sostenible i definitiva.

També hem conegut últimament la implicació per part d'institucions de Balears, com el
Govern i el Consell de Mallorca, integrant-se en l'Aliança Mar Blava, que persegueix
els mateixos objectius. 

Des de MBM tenim la intenció de facilitar la informació i recollida d'al·legacions de
tots els projectes que surtin a exposició pública i que intentarem siguin massives, perquè
pensem que un rebuig contundent per part de la societat és el primer requisit per evitar
les prospeccions, amb la instal·lació de diferents taules informatives a l'espai públic a
carrers i places, sent el més imminent el projecte promogut per l'empresa Spectrum Geo
Limited 20130253PHC.

I  és  per  això  que  ens  dirigim  a  aquesta  administració  municipal  per  demanar  la
col·laboració en dos aspectes:

 Expressar  el  rebuig  d´aquest  ajuntament  a  tots  els  projectes  de  prospecció  i
explotació d’hidrocarburs que amenacen les Illes.

 La  implicació  directa  de  l´ajuntament  en  la  col·laboració  en  el  procés  de
recollida d'al·legacions relatives a la DIA del projecte promogut per l'empresa
Spectrum Geo Limited 20130253PHC a les Illes Balears.
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Aquesta demanda no és gratuïta, sinó que respon al limitat temps de què disposem per a
la presentació d'al·legacions, que és de trenta dies naturals des de la publicació de la
DIA. Per aquest motiu necessitam facilitats des de les administracions públiques per
poder agilitzar aquest procés.

Per  altra  banda,  en  la  passada  campanya  de  recollida  d'al·legacions  (Projecte  Cairn
Energy, gener 2013), després de certs dubtes per part dels ajuntaments d'Eivissa sobre si
podien recollir i registrar les al·legacions, es va concloure que sí era possible fer arribar
a  la  seva  destinació  les  al·legacions  registrades  als  ajuntaments  i,  per  tant,  la  seva
col·laboració s’esdevenia molt important i imprescindible per a la bona consecució de la
campanya.

Per tot això s'acorda la següent MOCIÓ: 

1. Expressar el rebuig d´aquest ajuntament a tots els projectes de prospecció i explotació
d’hidrocarburs que amenacen les Illes.

2.  Donar  suport  a  la  presentació  d'al·legacions  relativa  a  la  Declaració  d'Impacte
Ambiental del projecte promogut per l'empresa Spectrum Geo Limited 20130253PHC a
les Illes Balears.

3.  Permetre  i  agilitzar  els  permisos  per  a  la  instal·lació de taules  informatives  i  de
recollida  d’al·legacions  de  MBM  en  la  via  pública,  especialment  en  dies  de  fires,
mercats i esdeveniments promoguts per l'ajuntament durant el període de presentació
d'al·legacions.

4.  Facilitar  els  tràmits  per  a  la  presentació  d'al·legacions  posant  a  disposició  de  la
ciutadania  els  registres  municipals  per  poder  dipositar  les  al·legacions  que  després
serien cursades a la Delegació de Govern, ja sigui perquè els registres funcionen com a
finestres úniques on es poden presentar documents adreçats a Delegació de Govern i/o
als  Ministeris  o,  si  més  no,  que  aquests  registres  funcionin  com  a  dipositaris  d
´al·legacions que després poden ser traslladades a les dependències de la Delegació de
Govern per personal del propi ajuntament.
  
5. Publicar a mitjans i xarxes socials propis de l´ajuntament els models d´al·legacions
per a la seva descàrrega electrònica o edició de vincles d´internet a pàgines on puguin
ser descarregades.

6. Publicar a mitjans i xarxes socials propis de l´ajuntament les notícies relacionades
amb l'obertura dels processos de presentació d´al·legacions, animant a la ciutadania a
presentar-les i actualitzant el recompte d´al·legacions presentades al propi municipi.

7.  Disposar  de  còpies  del  model  d´al·legacions  a  les  dependències  municipals  amb
instruccions per emplenar-les i registrar-les.
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8. Publicar als taulons de l´ajuntament el material gràfic proporcionat per plataformes o
entitats  que  informin  i  animin  a  la  participació  en  el  procés  de  presentació
d'al·legacions.

9. PROPOSTES D'URGÈNCIA

No s'en presenta cap. 

DESÈ. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS I DECRETS DICTATS PER
LA BATLIA-PRESIDÈNCIA O REGIDORS/ES DELEGATS/ES

Se  dona  compte  de  les  resolucions  i  decrets  dictats  per  la  batlia  -  presidència  o
regidors/es delegats/es i la corporació queda assabentada. 

El  Sr.  Joan  Barceló,  regidor  MES,  diu  que  hi  ha  moltes  resolucions  relatives  a  la
tramitació d'expedients relatius a indemnitzacions per caigudes per tapadores, faroles en
mal estat, ... Diu que mos estalviaríem molts de doblers si tinguéssim cura i en bones
condicions les instal·lacions enlloc d'haver de pagar. La Sra. Batlessa contesta que la
majoria de reclamacions no han estat acceptades. Diu que hi ha un cas d'una persona
que va caure damunt una pastera que tenia algun veí damunt les voravies i que s'haurà
de fer una campanya per recordar que no s'hi poden posar perquè no se pot permetre que
la gent se faci mal.

El  Sr.  Joan  Barcelo,  regidor  de  MES,  dona  l'enhorabona  als  serveis  administratius
corresponents perquè s'han tramitat varis procediments sancionadors per infraccions en
temes de neteja i inclús s'han posar multes. Està d'acord i anima a que se compleixi
l'ordenança de neteja com toca. Troba que es un bon camí. La Sra. Batlessa recorda que
es un luxe que una empresa de neteja ens reculli el fems al portal de ca nostra cada dia i
recordar que tirar el fems a foravila implica una despesa per a tots els ciutadans. 

 

ONZÈ.  DONAR  COMPTE DE LES  RESOLUCIONS I  ACORDS ADOPTATS
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Se dona compte de les resolucions i acords adoptats per la Junta de Govern Local i la
corporació queda assabentada. 

DOTZÈ. PRECS I PREGUNTES. 

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, demana quan se durà al ple el pressupost i se contesta
que dia 7 de març. Demana si enguany se fa comptes fer un pressupost participatiu. La
Sra. Batlessa contesta que enguany s'ha alterat la tramitació a disgust nostre pels canvis

ACTA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 2 de 22/2/2016 12



que hi ha hagut a causa de la manca de personal. Diu que alguns anys s'han fet actes
informatius per a la ciutadania, però que no es possible fer un pressupost participatiu,
com per exemple fa Algaida on els ciutadans poden triar el projecte que els hi agrada
més, perquè el pressupost està molt ajustat i la inversió serà quasi nul·la. Troba que no
s'ha d'enganar i que per això no cal fer un fòrum ciutadà, perquè la situació econòmica
per  desgràcia no ho permet.  Diu que se pot fer algun acte  informatiu.  El  Sr.  Suñer
contesta  que  si  no  se pot  fer  que no  se faci  però proposa  que  se  faci  una  jornada
informativa pedagògica encara que vinguin tres, deu o vint persones, encara que també
se penja a la web. 

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, demana que s'ha fet en relació a un estudi de mobilitat i
circulació al municipi. La Sra. Margalida Palerm, regidora de circulació, contesta que
s'ha acceptat un pressupost d'una empresa anomenada CINESI per a l'elaboració d'un
pla de mobilitat. Explica que es durà a terme en tres fases, una d'estudi, una d'anàlisi i
diagnosi i la tercera amb propostes d'actuació. Els dies 2 i 3 de març, dues persones
visitaran  el  poble  i   prendran  mesures  i  faran  una  feina  de camp per  poder  fer  un
diagnòstic i  propostes de canvi  de circulació,  ampliar  voravies,  modificar  les places
d'estacionament...  Llavors  podran elaborar  un diagnòstic  final  amb mapes i  plànols.
Quan  tinguin  el  treball  de  camp,  se  reuniran  amb  associacions  de  veïns,  Apimas  i
persones interessades perquè els veïns puguin opinar quan detectin un problema concret.
Aproximadament el mes d'abril se reuniran amb les entitats, la policia, els representants
de l'ajuntament, el consell sectorial de circulació, ... Llavors faran un informe, el més
gràfic i visual possible que no sigui molt tècnic. El Sr. Suñer demana quant de temps
durarà i se contesta que aproximadament se durà a terme en vuit mesos. La Sra. Maria
Rosa Juan, regidora MES, demana que se remeti el pressupost i se contesta que sí. 

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, diu que s'han posat senyals de velocitat i de radar i se
demana  quines  actuacions  s'han  fet.  La  Sra.  Batlessa  contesta  que  encara  no  s'han
començat perquè primer s'havia de posar la senyal. També si diu que al consell sectorial
de 16 de desembre se va proposar fer una campanya perquè els cotxes no fessin via. 

El  Sr.  Mateu  Suñer,  regidor  PP,  diu  que  hi  ha  una  factura  de  traducció  d'una  guia
turística  de  benvinguda  que  té  un  import  d'uns  1,000  euros  aproximadament  i  ho
consideren un poc elevat. La Sra. Batlessa contesta que s'ha subvencionat en part per
l'ATB. Explica que es tracta d'una guia de benvinguda als nous vinguts per informar de
com dur a terme tràmits com l'empadronament, la inscripció dels infants a l'escola o
anar al metge. Explica que la guia està penjada a la web i que en breu es repartirà al
centre de salut, a les escoles o als establiments turístics. 

El Sr. Mateu Suñer, regidor PP, demana una còpia del model 347. 

El Sr.  Mateu Suñer, regidor PP, diu que per ventura seria bo que s'expliquin quines
passes s'han fet en relació a la possible modificació a la baixa del tipus de l'ibi i de la
revisió general del cadastre. La Sra. Batlessa explica que a des de la darrera revisió
cadastral els valors cadastrals son excessius i no s'ajusten a la situació econòmica actual,
la qual cosa implica que els imposts relacionats son molts elevats com les acceptacions
d'herència. Explica que, per normativa, la revisió s'ha de fer cada cinc anys i toca fer-la
enguany al 2016. Ja s'ha sol·licitat al cadastre que se faci aquesta revisió general dels
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valors de mercat de tot el poble i no sols de revisió d'errors. Aquest procés durarà vuit
mesos fins a final d'agost, llavors s'haurà de dur a ple per a la seva aprovació. La Sra.
Batlessa diu que el tipus es de 0,55 i que els pressuposts se basen en aquesta recaptació.
Si se vol modificar l'ordenança s'ha de fer dins cada any per l'any que ve. El Sr. Suñer
diu que això implicarà menys ingressos per l’ajuntament i s'haurà d'estudiar com se
reestructura el pressupost. La Sra. Batlessa diu que a lo millor se millora el finançament
per part de l'estat o hi ha un miracle. 

El Sr.  Suñer,  regidor PP, demana quin const va tenir  la Challenge.  La Sra. Batlessa
contesta que 5.900 € i que poden comprovar la documentació.  

El Sr. Veny, regidor PSOE, demana quines gestions s'han fet amb els coloms que ocupen
les esglésies o les cases abandonades com la fabrica de vins de Can Reus, atès que
entren a traves de les finestres rompudes. La Sra. batlessa contesta que cada vegada que
mos diuen d'un lloc concret s'avisa a medi ambient i venen tot d'una amb gàbies, perquè
no tenim personal especialista.  

El Sr. Veny, regidor PSOE, demana quan s'arreglarà el «vallat» del punt verd. La Sra.
Colomoa Bover, regidor de medi ambient contesta que s'està pendent de l'assegurança i
que aquesta setmana ha començat un nou picapedrer a través del SOIB.  

El Sr. Veny, regidor PSOE, diu que hi ha petits accidents amb les fonts de la plaça i
demana quines actuacions es faran. La Sra. Batlessa contesta que se va començar llevant
les de davant, pensant que les altres no son tan problemàtiques perquè estarien cobertes
pels arbres  però segurament també s'hauran de llevar. 

El Sr. Veny, regidor PSOE, diu que la costa de Son Mora Negrí és molt perillosa i hi pot
haver accidents. La Sra. Batlessa contesta que el dimarts va venir l'enginyer i el tècnic
del Consell  i varen explicar que tenen previst asfaltar desde Son Miró fins a Porreres. 

El Sr. Veny, regidor PSOE, diu que hi ha senyals de circulació en mal estat i que s'hauria
de fer una revisió. La Sra. Margalida Palerm, regidora de circulació, demana que li passi
el llistat. També diu que aviat se reunirà el consell sectorial.  

El Sr. Veny, regidor PSOE, diu que els veïnats del carrer Sala se queixen que els cotxes
van molt aviat i se boten la direcció prohibida. Proposa que se faci una actuació de
radar. 

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que la plaça d'en Mora està molt bruta.
S'explica  que  la  granadora  neteja  la  carretera  però  que  fer  net  les  pasteres  ho  fa
n'Andreu de la brigada i ara està de baixa. La Sra. Juan diu que on hi ha parcs infantils
cal intensificar la neteja perquè hi va més gent i els al·lots hi deixen bosses de plàstic.
Se contesta que just hi ha un grenador i que hi ha manca de personal. A més el personal
de la brigada ha de tenir les vacances corresponents. Se demanen disculpes als veïnats i
se diu que no se pot fer molt  més.  La Sra. Juan demana quantes persones hi ha de
brigada i se contesta que tres. 
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La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, diu que a les rondes hi ha moltes merdes de ca
i  bosses  d'excrements.  La  Sra.  Coloma Bover,  regidora  medi  ambient,  contesta  que
sabem que hi ha el problema, intentam que el grenador ho faci però no se pot control
que la gent tiri bosses pels carreres. La Sra. Juan diu que a totes les rondes hi ha cinc
pipicans i 6 papereres i trobam que es poc. La Sra. Bover contesta que estan totes les
papereres documentades i se posaran a llocs concrets que mos han demanat, però s'ha de
conscienciar la gent. 

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, demana com va la implantació de la bossa
vermella.  La Sra.  Bover,  regidora de medi  ambient  contesta  que bastant  bé excepte
d'alguna incidència. Diu que tothom s'ha pres el sistema correctament, excepte d'algunes
persones despistades. Explica que els dimarts vespre se va fer un seguiment i s'ha baixat
més del 50 % de les tones. La primera setmana hi va haver 80 bosses ben reciclades i 50
no. Es un bon resultat. Com tot costarà i té el seu procés. S'ha passat de 9,000 kg a
4,700 kg de rebuig, el dia que s'ha fet menys rebuig. S'agraeix l'esforç de reciclar perquè
es molt necessari. La Sra. Batlessa informa que se va fer una excursió a Son Reus amb
la gent  gran perquè siguin més conscients  del  què passa amb el  que reciclam. S'ha
proposat fer una altre excursió amb la mitjana edat i els infants de les escoles ja hi van
amb els mestres. 

La Sra. Maria Rosa Juan, regidora MES, demana més control a l'entrada i sortida de
l'institut  i  diu que hi  ha joves  que consumeixen darrera ses grades  de Ses  Forques.
Demana què en sabeu i si s'ha fet un control. El Sr. Gaspar Mora, regidor d'interior,
explica que la policia hi ha anat un parell de dies i algun dia amb el ca per fer acta de
presència. 

La  Sra.  Maria  Rosa  Juan,  regidora  MES,  diu  que  el  proper  8  de  març  és  el  dia
internacional de la dona. Diu que el calendari porrerenc d'enguany dedicat als esports
conté fotos on sols surten homes i considera que és un error que no hi hagi cap dona. La
Sra. Batlessa explica que aquest ajuntament creu en la igualtat i ella personalment està
bastant conscienciada. Diu que per fer-ho se demana la participació ciutadania i la gent
ha duit les fotos antigues d'esports a Porreres i resulta que antigament les dones no eren
ben rebudes ni tenien temps. Amb aquestes fotos se va fer un triatge i llavors se varen
publicar les que estaven amb més bon estat i d'esports diversos, alternatius al futbol. Se
va xerrar  amb l'Assemblea Popular per demanar  col·laboració perquè les haguéssim
publicat. La Sra. Juan contesta «amb això tens raó que se va demanar que duguéssim les
fotos a l'ajuntament per fer el calendari». La Sra. Juan diu s'hauria d'haver anat a cercar
qualque foto de dones i és una crítica de cara a l'any que ve. La Sra. Baltessa contesta
que el calendari alternatiu de dones li encanta i que l'any que ve ho miraran amb uns
altres ulls. 

El Sr. Joan Barceló, regidor MES diu que a la premsa se va anunciar fa més d'un mes un
pla de resarciment de l'impacte de les pedreres i graveres relatiu a fer una via peatonal
per anar a Montision i que s'ha d'aprova per la comissió de medi ambient de la CAIB.
Diu que hi ha dues canteres, sa pedrera Maria i la de Son Amat. Com està aquest tema?
S’ha fet res?, demana. La Sra. Batlessa diu que l’ajuntament no ha anunciat res a la
premsa perquè no som part activa del  procés. Diu que són les canteres les que proposen
mesures compensatòries per reestructurar l'impacte de la cantera com sembrar arbres per
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tornar  al  seu  estat  inicial.  Explica  que ells  ho  han d'aportar  a  la  comissió  de  medi
ambient.  Se  va  demanar  a  l'ajuntament  si  estava  d'acord  i  se  va  contestar  que  sí.
Considera que es d’agrair que tingui aquest detall de pensar amb el municipi. 

El Sr. Joan Barceló, regidor MES, demana com està el tema de les normes subsidiàries
que  varen  retornar  del  Consell  de  Mallorca.  El  Sr.  Jaume  Martorell,  regidor
d'urbanisme, diu que estan pendents que el nou govern proposi cap on s'ha d'anar amb
una serie de coses com les unitats d'actuació i de quina manera l'equip redactor ha de
corregir  les  esmenes  del  CIM  per  llavors  fer  l'aprovació  definitiva.  El  Sr.  Barceló
demana en quina situació legal se troben ara. El Sr. Martorell explica que s'apliquen les
antigues o que seria bona notícia a finals d'anys tenir les antigues.  

La Sra. Batlessa explica que va tenir una reunió amb la Conselleria de Benestar Social
sobre  el  centre  de  dia  a  Sant  Felip  Neri.  El  cost  de  les  obres  es  de  580,000  €
aproximadament  i  la  situació  econòmica  de  la  conselleria  no es  bona perquè ja  no
disposen del consorci que subvencionava aquests centres de dia. S'ha de fer un estudi de
viabilitat entre la Conselleria i l'Ajuntament per saber fins on es pot aportar. Llavors
quedaria pendent el manteniment i el lloguer. Se faran gestions per l'any que ve però el
projecte es molt ambiciós. 

I no havent més assumptes de que tractar, per la Presidència s'aixeca la sessió, a l'hora
dalt indicada, de tot el qual, com a Secretària, en don fe.

Vist i plau, la Batlessa                             La Secretària,
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